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PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW OSADZONYCH

WYMAGANIA
Zakładam, że czytelnik ma przynajmniej podstawową wiedzę do
tyczącą Arduino, tym bardziej że w Internecie jest mnóstwo arty
kułów o tym, jak zacząć pisać programy na tę platformę. Na do
brą sprawę sprowadza się do zakupu płytki wraz z odpowiednim 
kablem USB oraz zainstalowaniu środowiska programistycznego  
pobranego z http://www.arduino.org lub http://www.arduino.cc. 
W odnośnikach na końcu artykułu znajdują się linki do kilku polskich 
sklepów z elektroniką, w których można zaopatrzyć się w płytki Ar
duino (zarówno oryginalne, jak i tańsze klony), a także w różnego 
rodzaju czujniki.

Absolutnie konieczna jest też znajomość przynajmniej podstaw elektroni-
ki – częściowo opisałem je w artykule o Raspberry (Programista 5/2017). 
O ile bowiem w przypadku Arduino operujemy na niewielkich napięciach 
i natężeniach, to jednak prąd elektryczny wciąż jest bardzo niebezpiecz-
ny i nieumiejętne posługiwanie się nim może doprowadzić w skrajnym 
przypadku do pożaru lub porażenia. Ponieważ artykuł ten nie stanowi 
kompletnego kompendium wiedzy dotyczącej obchodzenia się z prądem, 
nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe 
w wyniku opisywanych przeze mnie działań.

DLACZEGO ARDUINO?
W jednym z poprzednich artykułów pisałem o tym, jak zacząć przy
godę z budowaniem urządzeń sterowanych przez Raspberry Pi. 
Będąc pełnoprawnym komputerem z (obecnie) czterordzeniowym 
procesorem w architekturze ARM, jest prawdziwym kombajnem, 
który można zaprząc do ciężkiej obliczeniowej roboty. W określo
nych sytuacjach mogą jednak uwidocznić się jego cechy, które 
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację różnych projektów. 
Przyjrzyjmy się kilku kluczowym wadom malinowego rozwiązania.

Pierwszą z nich jest fakt, że Raspberry ma dosyć duże zapotrze
bowanie na energię. Specyfikacja mówi, że źródło zasilania po
winno dostarczać prądu o natężeniu przynajmniej 2,5A – to dużo,  
zwłaszcza gdy do zasilania planujemy użyć akumulatora. Podczas 
pracy Raspberry dosyć mocno się grzeje i raczej wykluczone jest 
używanie go w niewielkich, zamkniętych, słabo wentylowanych 
miejscach – chyba że zastosujemy jakiś system chłodzenia. Prze
szkodą może być również rozmiar; choć mówimy tu o gabarytach 
klasy pudełka papierosów, to w niektórych sytuacjach przydałoby 
się zastosować coś znacznie mniejszego.

Oprócz tego musimy wziąć pod uwagę, że dedykowany sys
tem dla Raspberry – Linux Raspbian – nie jest systemem czasu 
rzeczywistego. Oznacza to, że realizowanie na nim niektórych za
dań, które wymagają precyzyjnej synchronizacji czasowej, może 
być utrudnione. W Internecie można odnaleźć mniej lub bardziej 

udane próby portowania różnych systemów czasu rzeczywistego 
(RTOS) na Raspberry, ale jak na razie większość z nich działa bar
dziej na zasadzie proof-of-concept niż w formie gotowego do pracy 
środowiska. Poza tym korzystając z takiego systemu, tracimy sporo 
zalet Raspberry, na przykład możliwość otwarcia pulpitu zdalnego.

Pamiętajmy oczywiście, że wszystko zależy od potrzeb – w przy
padku niektórych projektów opisane powyżej wady są mało istot
ne, nie grają żadnej roli albo też musimy się na nie zgodzić. Jeżeli 
jednak jest inaczej, to świetną alternatywą dla Raspberry może 
okazać się Arduino.

Na płytkach Arduino nie ma żadnego systemu operacyjnego 
– realizują one w czasie rzeczywistym program napisany przez pro
gramistę. Oznacza to między innymi, że nie dostaniemy tu plat
formowego wsparcia dla programowania współbieżnego – jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, wszystko będziemy musieli napisać samo
dzielnie. Z drugiej strony wiemy na pewno, że oprócz naszego 
programu nic innego nie działa w tle, co ma swoje zalety – jeżeli 
na przykład fragment programu musi precyzyjnie zgrać się w cza
sie z jakimś urządzeniem, mamy gwarancję, że żaden proces nie 
wywłaszczy naszego, wprowadzając niepożądane opóźnienie. Po
bór prądu jest bardzo mały – rzędu 50 mA (przeszło 50x mniej niż 
w przypadku Raspberry). Mało tego – niektóre płytki są skonstru
owane w taki sposób, że można je programowo głęboko uśpić na 
określony czas – wtedy pobór prądu spada do wartości rzędu 5µA 
(0,000005A)! Jeżeli umiejętnie zaprojektujemy program, nawet zwy
kłymi bateriami możemy takie urządzenie zasilać przez długie tygo
dnie. Poza tym Arduino podczas pracy nie grzeje się zauważalnie 
mocno, a jedne z najmniejszych płytek mają wymiary 48 na 18 mm 
i ważą zaledwie 13 g (w razie potrzeby znajdziemy jeszcze mniejsze).

Nie ma co ukrywać, że za takie luksusy mocno płacimy mocą 
obliczeniową. Najnowsze Raspberry pracuje na czterordzeniowym 
procesorze taktowanym z częstotliwością 1,2 Ghz, gdy tymczasem 
w Arduino musimy zadowolić się pojedynczym, prostym mikro
kontrolerem, którego zegar tyka „zaledwie” 16 milionów razy na 
sekundę – to prawie sto razy rzadziej od malinowego komputerka. 
Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że całą moc obliczeniową 
procesora mamy zarezerwowaną do wykonywania naszego pro
gramu, okaże się, że nie jest to wcale aż tak mało.

ZANIM ZACZNIEMY
Do każdej formy komunikacji z czujnikami i urządzeniami ze
wnętrznymi, którą będę opisywał, postaram się dostarczyć kon
kretny przykład – opis podłączenia czujnika, kod źródłowy progra
mu dla Arduino oraz efekt jego działania. Wykorzystam do tego 
płytkę w najpopularniejszym bodaj standardzie Arduino Uno oraz 
– pomocniczo – shield LCD z keypadem (mianem shielda określa 
się te moduły, których budowa pozwala na bezpośrednie wpięcie 

Arduino i sensory
Jedną z podstawowych zalet platform zgodnych z Arduino jest możliwość podłą-
czania do nich różnych czujników. Czyni to tę platformę idealną bazą do budowa-
nia różnych urządzeń i robotów. W niniejszym artykule postaram się opowiedzieć 
o tym, jak podłączyć do Arduino czujniki oraz jak nawiązać z nimi komunikację, by 
móc odczytywać z nich wyniki pomiarów.

http://www.arduino.org
http://www.arduino.cc
https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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